
Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství České republiky 
Demande et questionnaire relatifs à la recherche de la nationalité tchèque 

 
a vydání osvědčení o státním občanství ČR pro dítě mladší 18-ti let 

et la délivrance de l´attestation de nationalité tchèque pour un enfant mineur 
 

 
1/ Žádám o vydání osvědčení pro dítě 
Je demande la délivrance du certificat pour enfant 
 
Jméno, /-a/ dítěte:      Příjmení: 
Prénom/s/ de l´enfant      Nom 
 
Datum narození:       
Date de naissance      Rodné číslo: 
        Numéro de naissance 
Místo a stát narození: 
Lieu et pays de naissance 
 
Bydliště (současné): 
Domicile (actuel) 
 
Nynější cizí státní občanství (pokud je má): 
Nationalité étrangère actuelle (s´il en a) 
 
Datum nabytí cizího státního občanství – den, měsíc a rok: 
Date d´acquisition de sa nationalité actuelle – jour, mois et année 
 
*/Způsob nabytí:  naturalizací 
Mode de l´acquisition:  par naturalisation 
 
    v souvislosti s uzavřením manželství:   
    par mariage    a/ automaticky  
         a/ automatiquement 
 

b/ prohlášením 
         b/ par déclaration 
    narozením 
    de naissance 
 
    jiným způsobem (jakým): 
    autre mode 
 
Poslední bydliště v ČR: 
Dernier domicile en Rép. tchèque 
 
Doba platnosti posledního českého cestovního pasu: 
Validité du dernier passeport tchèque 
 
Datum odchodu z České republiky: 
Date du départ de la République tchèque 
 
Účel vydaného osvědčení: 
Motif de la demande 
 
 

*/ Nehodící se škrtněte 
Rayez les mentions inutiles 
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II/ Rodi če dítěte: 
Parents de l´enfant 
 
OTEC 
PERE 
Jméno, /-a/:      Příjmení: 
Prénom/s/      Nom 
 
Datum narození:       
Date de naissance      
 
Místo a okres (stát) narození: 
Lieu et district (pays) de naissance 
 
Jeho státní občanství v době narození dítěte: 
Sa nationalité au moment de la naissance de l´enfant 
 
MATKA 
MERE 
Jméno, /-a/:      Příjmení: 
Prénom/s/      Nom 
 
Datum narození:      Rodné příjmení: 
Date de naissance     Nom de jeune fille 
 
Místo a okres (stát) narození: 
Lieu et district ( pays) de naissance 
 
Rodinný stav matky:  svobodná vdaná  rozvedená  vdova 
Situation de famille  célibataire mariée  divorcée veuve 
 
Její státní občanství v době narození dítěte: 
Sa nationalité au moment de la  naissance de l´enfant 
 
Poslední bydliště rodičů/rodiče/ v ČR: 
Le dernier domicile des parents en Rép. tchèque 
 
 
 
 
 
Místo a datum podání žádosti     Podpis žadatele  
Lieu et date       Signature du demandeur  
 
 
 
 
Totožnost žadatele ověřena podle: 
L´identité du demandeur a été vérifiée selon la pièce d´identité no: 
 
 

L.S. 
 
Jméno, funkce a podpis ověřujícího úředníka 
Nom, fonction et signature de l´agent administratif 
 


